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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak muziek HAVO zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
T. Susato - Pavane en Gaillarde ‘La Donna’  
 
Maximumscore 2 

 1  • eerste zin: gamba(’s); ook goed: (bas)vedel(s)  1  
• herhaling: blokfluit(en)  1  

 
Maximumscore 2 

 2   ┌──┐┌─┐ 
(a) a’  b    b’ 
 
per haak  1  
 
Maximumscore 4 

 3   

 
toonhoogte per haak  1  
ritme per haak  1  
 
Maximumscore 1 

 4  een kruis voor de c in maat 3 
 
Maximumscore 2 

 5  De verwachting is een kleine drieklank/mineurakkoord, maar er klinkt een grote drieklank/ 
majeurakkoord, of: van mineur naar majeur. 
Uiteraard ook goed: Het is modaal/dorisch, maar de afsluiting is met een picardische terts. 
 
Maximumscore 2 

 6   

 
ook goed: andere varianten die de aanzet van de tonen correct weergeven. 
 
per haak   1  
 
Maximumscore 1 

 7  van: tweedelig 
naar: driedelig, of: samengesteld tweedelig 
 
Het antwoord moet geheel juist zijn. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 8  twee van de volgende: 
• Er spelen meer instrumenten mee. 
• De slotzin wordt één keer extra gespeeld. 
• De luit speelt meer noten / een drukkere partij. 
• Er speelt een vedel / hoog strijkinstrument mee. 
• De slottoon is (iets) langer. 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 9  De melodienoten zijn qua toonhoogte hetzelfde of de contour van de melodie is hetzelfde, 
maar het ritme / de maatsoort verschilt. 
 
J.S. Bach - Hohe Messe, Credo 
 
Maximumscore 2 

 10  T - B - A - S 
 
Indien één fout/verwisseling  1  
 
Maximumscore 2 

 11   
 
 
 
 
per maat  1  
 
Maximumscore 1 

 12  violen 
 
Maximumscore 1 

 13   

 
ook goed: de tweede, gestippelde haak 
 
Maximumscore 1 

 14  maat 5 
 
Maximumscore 2 

 15  e - dis - d - cis - c - b 
 
Indien één fout  1  
 
Maximumscore 1 

 16  kwart 
 
Maximumscore 1 

 17  vijf keer 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Andrew Lloyd Webber - Jellicle songs for jellicle cats 
 
Maximumscore 4 

 18  haak 1: dwarsfluit 
haak 2: trompet 
haak 3: hobo 
haak 4: hoorn(s) 
 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 19  • regels 3 en 4 - tenor  1  
• regels 7 en 8 - bas  1  

 
Maximumscore 4 

 20   zangpartijen (één van de volgende):  2  
• meerstemmig  
• meer vulstemmen (niet meer unisono maar met tertsen) 
• hoger/octaafligging 

 
begeleiding (één van de volgende):  2  

• doorgaande (achtsten)beweging of doorgaand ritme (in plaats van louter accenten) 
• De basgitaar speelt accenten. 
• De gitaar speelt meer noten. 
• Het slagwerk is nadrukkelijk aanwezig.  
• Er speelt een keyboard. 

 
Maximumscore 3 

 21   pijl 1 (één van de volgende):  2  
• motiefje in driedelige maatsoort 
• soort walsje 
• kort duetje 
• ‘klassiek’ gezongen 

 
pijl 2: hoger (los van het geheel) gezongen noot (een c)  1  
 
Maximumscore 1 

 22  ostinaat of orgelpunt 
 
Maximumscore 2 

 23  twee van de volgende: 
• ‘plechtig’/ gedragen 
• orgelachtig geluid in de begeleiding 
• koraalachtig of veel gelijke notenwaarden 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 1 

 24  een pijl aan het begin van maat 5 of aan het einde van maat 4 
 
Maximumscore 1 

 25  drie keer 

Antwoorden Deel- 
scores
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J. Haydn - Pianotrio in F, 1e deel 
 
Maximumscore 2 

 26   

 
Indien drie antwoorden juist  2  
Indien twee antwoorden juist  1  
Indien één antwoord juist  0  
 
Maximumscore 1 

 27  achtste  
 
Maximumscore 1 

 28  C 
 
Maximumscore 4 

 29  • eerste gedeelte: de vioolpartij vult de pianomelodie aan, of: de piano en de viool spelen 
(kort na elkaar) verschillende melodieën  2  
ook goed: de piano en viool spelen afwisselend. 

• tweede gedeelte: de viool en de piano spelen gelijktijdig de melodie / gaan gelijk op / 
parallel  2  
 

 30  D 

 
Maximumscore 2 

 31  • portato  1  
• ritenuto  1  

 
Maximumscore 2 

 32  3 4 2 1 
 
Indien één fout/verwisseling  1  
 
E. Schulhoff - Grand ballet de finale 
 
Maximumscore 2 

 33  • eerste keer: koperblazers  1  
• tweede keer: houtblazers  1   

 
Maximumscore 1 

 34  één van de volgende: 
• hoger/octaafligging 
• zachter 

 
Maximumscore 2 

 35  • ritme: gelijke notenwaarden  1  
melodieopbouw (één van de volgende):  1  

• toonladder(achtige) figuren 
• secundenschredes 
• stijgend en dalend 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 36  • begin: trompet   1  
• eind: xylofoon  1  

 
Maximumscore 2 

 37  • fragment 1: twee verschillende tempi na elkaar of plotselinge overgang  1  
• fragment 2: accelerando of geleidelijke overgang  1  

 
Maximumscore 3 

 38  1. fagot 
3. trompet 
4. dwarsfluit 
 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 1 

 39  De eerste intervalsprong is stijgend (in plaats van dalend), of: het melodisch verloop is 
andersom/gespiegeld. 
 
Kayak - Tradition 
 

 40  B 

 
Maximumscore 1 

 41  kwint 
 
Maximumscore 1 

 42  e mineur 
 
Indien alleen hoofdletter E  0  
 
Maximumscore 2 

 43  ┌──────┐┌────┐ 
  a - a - b - c - a - a - b 
 
per haak  1  
 
Maximumscore 2 

 44  één van de volgende: 
• lijzig/zeurderig gezongen 
• glissando 
• eenvoudige, korte stukjes melodie 
• parallelle tertsen 

 
Maximumscore 2 

 45  respectievelijk: na, op en voor 
 
Indien drie antwoorden juist  2  
Indien twee antwoorden juist  1  
Indien één antwoord juist  0  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 46  Het motief (twee van de volgende): 
• wordt gespeeld op verschillende toonhoogtes. 
• wordt gespeeld door verschillende instrumenten(combinaties). 
• bestaat uit de laatste twee maten en/of de voorlaatste maat van de afgedrukte melodie. 
• wordt ook tweestemmig gespeeld. 
• wordt vier keer gespeeld. 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 1 

 47  één van de volgende: 
• De eerste drie tonen zijn gelijk. 
• De zangmelodie maakt gebruik van alle vier de tonen van de gitaarmelodie (maar voegt nog 

tonen toe (d en b)). 
 
Maximumscore 3 

 48  drie van de volgende: 
• melodie door basinstrument 
• lager 
• andere toonsoort (mineur) 
• voller geïnstrumenteerd / meer instrumenten 
• meer gevarieerde harmonie. 
• slagwerk nadrukkelijker aanwezig 
• lang aangehouden tonen in de begeleiding 
• bestaat uit drie onderdelen/zinnen 
• geen letterlijke herhaling 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 49   

De lengte van de laatste noot blijft buiten beschouwing. 
 
per noot  1  

Antwoorden Deel- 
scores




